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FÖRORD 

Under de tio veckor vi arbetat med denna uppsats har vi fördjupat vår kunskap om hur  
humankapital hanteras i redovisningen och hur analytiker arbetar med denna 
information. 
 
Vi vill tacka vår handledare Malin Malmström, våra studiekamrater samt våra nära 
och kära, vilka alla bidragit med goda råd, stöd och synpunkter under arbetets gång. 
Ett speciellt tack vill vi rikta till de personer vi intervjuat och därmed givit oss 
möjlighet att genomföra detta arbete. Tack! 
 
Luleå den 27 maj 2002. 
 
 
 
Anna Johansson     Jenny Nyström   



 

SAMMANFATTNING 

Näringslivet har förändrats till att kunskapsföretag blivit allt fler i förhållande till 
tillverkande företag. Denna förändring har pågått länge och det finns inga tecken på 
att den kommer att avta. Kunskapsföretags tillgångar består till stor del av mjuka 
värden såsom humankapital. Den traditionella redovisningen är anpassad till 
tillverkande företag och klarar således inte av att ge en rättvisande bild av 
kunskapsföretag på grund av dess mjuka värden. Då redovisningen inte hunnit 
anpassa sig till kunskapsföretags behov tillkommer problem för externa intressenter, 
såsom finansanalytiker, vid värdering av företag. Syftet med denna uppsats är att 
beskriva och skapa förståelse för hur finansanalytiker vill att kunskapsföretag ska 
redovisa sitt humankapital i årsredovisningen samt vilken nytta finansanalytiker har 
av den befintliga informationen av humankapital i årsredovisningen i sitt arbete. 
 
För att undersöka och besvara detta syfte genomfördes en fallstudie där två 
finansanalytiker intervjuades. Det framkom i vår undersökning att de finansanalytiker 
vi intervjuat har svårt att svara på hur de vill att kunskapsföretag ska synliggöra sitt 
humankapital i årsredovisningen. Detta beror på att de idag föredrar att grunda sin 
bedömning av humankapitalet på personlig kontakt istället för på informationen i 
årsredovisningen. Finansanalytikerna tycker emellertid att synliggörande av 
investeringar i humankapital och uppföljande information skulle vara intressant att få 
kännedom om genom årsredovisningen. De anser att om kunskapsföretag visar denna 
information tyder det på att de hanterar humankapitalet. Denna information utgör 
ingen bedömningsgrund vid värdering av företag. Finansanalytikerna anser sig därför 
ha låg nytta av informationen om humankapital i årsredovisningen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Trade and industry have changed so that knowledge-based companies have increased 
in relation to manufacturing companies. This change has been going on for a long 
time and there is no sign that it is decreasing. Knowledge-based companies’ assets 
consist mainly of intangible assets, such as human capital. Traditional accounting is 
adjusted to manufacturing companies and, thus, cannot give a correct picture of 
knowledge-based companies because of their intangible values. Since accounting has 
not adjusted to the needs of the knowledge-based companies problems arise for 
external parties, such as financial analysts, when appraising a company. The purpose 
of this essay is to describe and create an understanding of how financial analysts want 
knowledge-based companies to account for their human resources in the annual 
reports, as well as how financial analysts use this information in their work. 
 
For this purpose a case study where two financial analysts were interviewed was 
carried out. Through our investigation it appeared that the financial analysts found it 
difficult to answer how they wanted companies to make their human resources visible 
in the annual reports. This was due to the fact that they preferred to base their 
judgement of the human resource value on personal contacts, rather than the 
information found in reports. The financial analysts, however, found that investments 
made in human resources and the resulting information obtained should be interesting 
reading in the annual reports. They believe that this would show that the knowledge-
based companies were taking care of their human resources. This information is in no 
way a foundation for appraising companies. The analysts, therefore, consider the 
information about human resources in the annual reports to be of little use. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel tas grundförutsättningarna för ämnesområdet upp, vidare 
diskuteras bakgrunden till uppsatsens problemområde som sedan formuleras till syftet 
för uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 

Uttrycket intellektuellt kapital nämndes första gången i pressen i slutet av 1950-talet, 
men ämnet fick inte relevans förrän tjugo år senare (Stewart, 2001). Guthrie (2001) 
anser att det var under denna tidsperiod det intellektuella kapitalet fick sin formella 
status och blev accepterat att använda i företag.  
 
Näringslivet har idag, enligt Huang (1998), förändrats till att kunskapsföretag1 blivit allt 
fler i förhållande till tillverkande företag. Guthrie (2001) hävdar att anledningen till att 
intresset för intellektuellt kapital tilltagit beror på ökningen av kunskapsföretag samt att 
dess företagare eftersträvar förståelse för vilka tillgångar som genererar värde samt hur 
dessa ska styras.  
 
Som följd av att kunskapsföretag blivit fler anser Stewart (1998) att kunskap blivit ett 
centralt begrepp i många företag. Han argumenterar för att kunskap alltid varit viktigt. 
Detta grundar han på att historiskt sett har kunskap varit viktigt exempelvis för att 
konstruera vapen som behövdes för att överleva. Stewart hävdar vidare att idag är 
kunskap viktigare än någonsin då vi är mitt i en ekonomisk revolution som skapar ett 
kunskapssamhälle2. Han menar att globalisering, informationsteknologins framväxt, 
ökningen av datornätverk, flexiblare företagshierarkier och de politiskt påtvingande 
nedskärningarna gjort att detta nya kunskapssamhälle vuxit fram. Gnuschke (2001) 
betonar att i ett kunskapssamhälle är det kunskap och kommunikation som är 
grundläggande källor för förmögenhet och välfärd inte naturtillgångar och fysiskt 
arbete.  
 
Redovisning är ett sätt för företag att kommunicera med omvärlden. Lilly och Reed 
(1999) skriver att när företags omgivning förändras är det viktigt att synsättet på 
redovisning utvecklas i samma takt. Edvinsson och Malone (1998) anser att den 
traditionella redovisning som beskrivit företags verksamhet under ett halvt årtusende 
har misslyckats med att hålla jämna steg med den revolution som äger rum i 
affärsvärlden idag. Enligt Jan Fritsch, vice vd för Upplysningscentralen, är dagens 
balans- och resultaträkning anpassad för traditionella industriföretag (Svårt redovisa, 
1995)3. Detta medför, enligt Guthrie (2001), att traditionell bokföring inte ger en 
rättvisande bild av kunskapsföretag då dessa till stor del består av ”nya” immateriella 
tillgångar. Dessa ”nya” tillgångar består bland annat av personalkompetens och 
kundrelationer, vilka inte kan mätas på traditionellt sätt. 
  

                                                 
1 Ett kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap. Skillnaden mot tjänsteföretag är att 
kunskapsföretagen erbjuder mer än bara en tjänst, de erbjuder även kunskap. (Arbetsgruppen KONRAD, 
1989) Fortsättningsvis används företag och kunskapsföretag synonymt. 
2 Den samhällsförändring som sker just nu har vi valt att kalla kunskapssamhället. Andra uttryck för 
denna företeelse är informationssamhälle, tjänstesamhälle och postindustriella samhället. (Sveiby, 1995) 
3 Svårt redovisa dolt kapital. (1995, 4 januari). Dagens Nyheter.  
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1.2 Problemdiskussion 

Edvinsson och Malone (1998) skriver att kärnan i kunskapssamhället utgörs av stora 
investeringar i mänskligt kapital. Emellertid framträder inte detta som positivt värde i 
traditionell redovisning. Satsning på personal upplevs snarare som en kostnad än som en 
möjlighet till framtida avkastning.  Detta kan medföra konsekvenser på företagets värde. 
(Edvinsson & Malone, 1998) 
 
I kunskapsföretag uppstår ofta skillnader mellan marknadsvärde och bokfört värde. 
(Brennan & Connell, 2000; Guthrie, 2001; Stewart, 1998) En stor del av detta gap 
förklarar Brennan och Connell genom att intellektuellt kapital inte finns upptaget som 
en post i balansräkningen. Guthrie (2001) skriver att detta gap ökade på 1980-talet. 
Gapet kallades då goodwill och bestod av omätbara värden. Guthrie anser att det är 
dessa värden som i dag benämns intellektuellt kapital. Guthrie hävdar vidare att den del 
av det intellektuella kapitalet som blivit mycket uppmärksammat är humankapitalet. 
Enligt Edvinsson och Malone (1998) är humankapital all individuell förmåga, kunskap, 
skicklighet och erfarenhet hos företagets personal och ledning. Orsaken till att 
humankapital inte redovisas anser Arvidsson (Doktorsavhandling om, 2001)4 vara 
densamma som Arbetsgruppen KONRAD5 (1989) konstaterat, det vill säga att 
kunskapsföretag inte vet hur dessa tillgångar ska redovisas då det saknas regler om 
detta. Med andra ord får externa intressenter, såsom finansanalytiker6, ingen relevant 
information om den viktigaste resursen i företaget som är personalen (Arbetsgruppen 
KONRAD, 1989).  
 
Enligt bokföringslagen ska affärsredovisning följa god redovisningssed, ett begrepp 
som bland annat definieras genom de rekommendationer Redovisningsrådet ger ut. 
Ingen av de rekommendationer som hittills publicerats handlar om redovisning7 av 
humankapital. Det finns dock rekommendationer om redovisning av immateriella 
tillgångar som behandlar utbildning, vilket är en del av humankapitalet. De 
andra delarna av humankapitalet ges ingen direkt vägledning om. För att något ska 
kunna aktiveras som en tillgång i balansräkningen måste dess värde, enligt 
Redovisningsrådet definition, vara mätbart. Företaget ska även ha full kontroll över 
tillgången. (FAR, 2002)8 Enligt Lennart Axelman, direktör för Redovisningrådet, finns 
problem med att ta med ”de anställda i balansräkningen eftersom personalen kan gå 
hem klockan fem och aldrig komma tillbaka”. Därigenom har företaget inte full kontroll 
över denna typ av tillgång. Axelman anser att en tänkbar lösning kan vara att 
kunskapsföretag redovisar denna typ av information på annat sätt i årsredovisningen. 
(Svårt redovisa, 1995)9 
 
En konsekvens av att humankapitalet inte redovisas i årsredovisningen blir att vissa 
kunskapsföretag är betydligt mer sårbara än vad en vanlig årsredovisning visar. 
Exempelvis förlorar ett företag inom fastighetsbranschen en stor del av sitt värde om 
några av dess främsta fastighetsmäklare väljer att lämna företaget. (Svårt redovisa, 

                                                 
4 Doktorsavhandling om företagets mjuka värden – Svårt att mäta företags hjärnor. (2001, 20 sep). 
Personal och Ledarskap.  
5 Arbetsgruppen KONRAD består av Sveiby, Karlsson, Wangerud, Axelsson, Annell, , Vikström, 
Emilsson. 
6 En person som i sitt yrke analyserar företag och dess aktie. I denna uppsats kommer finansanalytiker att 
jämställas med externa aktieägare då de står inför samma slags beslut. Hädanefter omnämns 
finansanalytiker enbart analytiker. 
7 I denna uppsats kommer begreppen redovisa och synliggöra att användas synonymt 
8Föreningen Auktoriserade Revisorer. (2002). FAR:s samlingsvolym 2002, Stockholm: FAR Förlag AB. 
9 Svårt redovisa dolt kapital. (1995, 4 januari). Dagens Nyheter. 
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1995)10 Sandin (1996) anser att konsekvensen av att humankapitalet inte synliggörs är 
att företag med stort humankapital som har en hög framtida vinstpotential lätt kan bli 
felvärderat. Detta medför enligt honom att redovisningens syfte, att möjliggöra 
rationellt beslutsfattande, inte uppfylls för analytiker då de inte får tillräcklig 
information.  
 
Ovanstående problemdiskussion belyser analytikers svårigheter att kunna bedöma 
framtida avkastning i kunskapsföretag då de inte verkar få någon information om 
kunskapsföretagens viktigaste resurs, humankapitalet. Utifrån detta finner vi följande 
frågeställningar intressanta: 

• Hur vill analytiker att kunskapsföretag ska redovisa sitt humankapital? 
• Vilken nytta ser analytikerna med att humankapitalet redovisas? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och skapa förståelse för hur finansanalytiker 
vill att kunskapsföretag ska redovisa sitt humankapital i årsredovisningen samt vilken 
nytta finansanalytiker har av den befintliga informationen av humankapitalet i 
årsredovisningen i sitt arbete. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 

I andra kapitlet ges en beskrivning över vilka metoder och ansatser vi valt för att hantera 
våra frågeställningar. Här ges även en ingående beskrivning av hur vi gått till väga när 
vi utförde vår undersökning.  
 
Tredje kapitlet innehåller de teorier vi byggt vår uppsats på. Här ges fördjupad kunskap 
om de teorier som vi anser höra samman med våra frågeställningar. De litteratur-
områden som behandlas är intellektuellt kapital, redovisningsteori, information, 
beslutsteori och nyttoteori. 
 
I fjärde kapitlet presenteras de analytiker som ingått i vår empiriska undersökning samt 
en sammanställning av de intervjuer som genomförts. 
 
Det femte kapitlet behandlar den analys vi gjort för att sätta våra empiriska 
observationer i ett teoretiskt sammanhang. Här belyser vi de skillnader och likheter vi 
funnit mellan teori och empiri. 
 
Sjätte och avlutande kapitlet omfattar de slutsatser vi gjort ur analysen. Detta kapitel 
innehåller även våra egna reflektioner kring detta ämnesområde.  

                                                 
10 Svårt redovisa dolt kapital. (1995, 4 januari). Dagens Nyheter. 
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2 METOD 

I detta kapitel kommer en beskrivning över valda metoder och ansatser att presenteras. 
Metod är det tillvägagångssätt vi använt för att försöka uppnå uppsatsens syfte. 
Metoden som väljs ska på bästa möjliga sätt hjälpa till att uppnå syftet varifrån 
slutsatser kan dras som ska ge en rättvisande bild av hela uppsatsen. 
 

2.1 Metodsynsätt 

Då vår undersöknings fokus låg på enskilda aktörers subjektiva värderingar präglades 
undersökningen av aktörsynsättet. Användningen av aktörsynsättet tillät oss att skapa en 
nära kontakt med våra utvalda respondenter, detta resulterade i en bra bild över hur de 
uppfattade helheten. Vi vill här poängtera att det var respondentens uppfattning av 
helheten som uppsatsen resulterade i, inte en generalisering över vad analytiker i 
allmänhet anser. Aktörsynsättet har fått kritik för att det ger en subjektiv kunskap. 
Arbnor och Bjerke betonar att kritiken går ut på att det inte är bra att fokusera på 
enskilda aktörer när det finns behov av generaliseringar och allmän kunskap. (Arbnor & 
Bjerke, 1994) 
 
 
2.1.1 Induktion - Deduktion  

Det finns två typer av forskning, induktion och deduktion. Deduktiv forskning utgår 
från teori vars hållbarhet prövas empiriskt. Vår uppsats är genomförd genom att vi 
initialt utgick från befintlig teori om analytiker, information, humankapital, nyttoteori, 
redovisningsteori och beslutsteori. Sedan genomfördes en empirisk undersökning för att 
utröna vad analytiker i verkligheten anser. Sammanställningen av denna undersökning 
jämfördes sedan med den teori vi skrivit för att kunna genomföra vår analys och dra de 
slutsatser vi gjort. Detta tillvägagångssätt tyder på att vi använde oss av ett deduktivt 
angreppssätt.  (Patel & Tebelius, 1987) 
 
 
2.1.2 Kvalitativ - Kvantitativ 

För att angripa problemområdet bör en avvägning ske mellan insamling av kvalitativ 
eller kvantitativ data. I vår undersökning är datainsamlingen kvalitativ eftersom vi hade 
som avsikt att undersöka mjuka data såsom attityder och värderingar. Denna data 
karaktäriseras av att den ger en helhetsbild av situationen. För att vi skulle kunna 
uppfylla vårt syfte med uppsatsen krävdes ett intensivt studium av ett fåtal 
undersökningsenheter detta möjliggjordes då detta ligger i linje med den kvalitativa 
metoden. Ett kvantitativt angreppssätt hade inte gett samma möjlighet till djupgående 
studie då denna metod i grunden går ut på att mäta och kvantitativt beskriva ett visst 
fenomen. När kvalitativ metod används är informationen som framkommer 
situationsspecifik, denna typ av information kan därför inte utgöra grund för 
generaliseringar.  Att inte kunna göra generaliseringar anser vi vara av liten betydelse då 
detta inte är syftet med vår undersökning, vidare är generalisering inte heller syftet med 
kvalitativa studier. Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse istället för att 
förklara och bekräfta. (Arbnor & Bjerke, 1994; Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Kvalitativa studier präglas av flexibilitet, detta tyckte vi var väldigt bra eftersom det 
tillät oss att ändra upplägget på undersökning under genomförandet utifrån våra 
respondenters reaktioner. Denna flexibilitet gäller två aspekter.  För det första i 
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förhållande till de erfarenheter vi gjorde under undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen. En erfarenhet vi gjorde under vår första intervju var att 
vissa frågeställningar angående redovisning av humankapital uppfattades på fel sätt av 
respondenten. Vi fann att denna missuppfattning grundades i att vi använde oss av ordet 
redovisa när vi egentligen borde använt oss av ordet synliggöra. När ordet redovisa 
användes kopplade respondenten detta till siffror medan vi med redovisa menade hur 
humankapitalet ska synliggöras i årsredovisningen antingen i siffror, text eller på annat 
sätt. Detta försökte vi korrigerade under intervjun genom att förklara vad vi menade 
med begreppet redovisa. Till den andra intervjun rättade vi till detta genom att hela 
tiden prata om att synliggöra humankapitalet istället för att använda ordet redovisa i 
detta sammanhang. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Intervjuns upplägg är också flexibel i förhållande till det sätt som vi närmade oss de 
olika undersökningsenheterna på. Det gäller både vilka frågor som ställdes och deras 
ordning.  Under vår första intervju konstaterade vi att ordningen på våra frågor var bra. 
Dock upptäckte vi att vissa frågor saknades. Detta rättades till genom att komplettera de 
frågor som fanns i intervjuguiden (se bilaga 1) med frågor vi kom på under intervjun. 
Dessa kompletterande frågor användes även i den andra intervjun. Då vi sammanställt 
intervjuerna fann vi att vissa svar var ofullständiga och behövdes följas upp.  
Undersökningens flexibilitet tillät oss att gå djupare in på dessa frågeställningar genom 
kompletterande intervjuer (se bilaga 2 & 3) med våra respondenter. (Holme & Solvang, 
1997) 
 

2.2 Undersökningsansats 

Undersökningsansats kan delas in i fyra kategorier; skrivbordsundersökning, 
surveyundersökning, experiment och fallstudie. (Holme & Solvang, 1997) Vår 
diskussion kring vilken av dessa undersökningsansatser vi skulle använda oss av vid vår 
undersökning kretsade kring surveyundersökning och fallstudie. Surveyundersökningar 
genomförs vanligtvis med hjälp av enkäter, där en representativ del av populationen 
undersöks för att utifrån dem dra generella slutsatser som gäller för hela populationen. 
Vi ansåg att en enkätundersökning varit möjlig för oss att använda men att den genom 
sin generaliserande karaktär resulterar i att undersökningen inriktas på bredd istället för 
djup inte varit lika passande för vårt syfte. (Denscombe, 2000) Mer passande för vårt 
syfte var istället fallstudie eftersom denna typ av studie innebär att ett fåtal fall 
undersöks detaljerat. Vi ansåg att en detaljerad undersökning krävdes då syftet med 
denna uppsats var att komma åt attityder och värderingar. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Karaktäristiskt för fallstudier är att aktörsrollen är framträdande, detta innebar att vår 
undersökning påverkades beroende på vilka aktörer som deltog i fallstudien. (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 1997) 
 
Bästa förutsättningen för en djup studie är att endast ett fall studeras. Nackdelen är att 
det fall som studeras kanske är alltför situationsspecifikt för att vara intressant för andra 
aktörer i andra situationer. Som vi tidigare nämnt krävdes en djup studie för att uppfylla 
syftet därför valde vi att studera ett fall. (Lundahl & Skärvad, 1999) Fallstudie kan vara 
en ögonblicksstudie eller en processtudie. För oss var processstudie att föredra eftersom 
vi vill tränga djupare i förståelsen av ett fall. Det fall vi ville förstå på djupet var 
analytikers syn på humankapitalet i årsredovisningen. Vår undersökning är dock gjord 
som en ögonblicksstudie då tid inte gavs att studera en process. (Denscombe, 2000). 
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2.2.1 Val av respondenter    

Som respondenter valde vi analytiker eftersom det var deras syn på humankapital i 
årsredovisningen vi ville studera. Efter samtal med vår handledare samt de erfarenheter 
som framkommit av liknande uppsatser stod det klart för oss att det är svårt att få 
kontakt med analytiker som vill ställa upp på en intervju. Vi nyttjade därför en kontakt 
på Handelsbanken som gav oss förslag på två tänkbara analytiker. Vi kontaktade dessa 
och bokade tid för intervju. Anledningen till att vi valde att intervjua två analytiker var 
att vi ansåg oss själva som ovana intervjuare. Detta gav oss tillfälle att öva, den sista 
intervjun blev på så sätt den som gav oss mest eftersom vi hade lärt oss vilka viktiga 
följdfrågor som skulle ställas. 
 
Vår undersökning fokuserade på analytiker som återfinns i den indirekta målgruppen av 
experter på kapitalplacering (se figur 2.1). Utförligare diskussion angående denna 
indelning av investerare finns under 3.1. 
 
 

Direkt målgrupp
Nuvarande och

potentiella investerar.

Direkt målgrupp
Privata och

offentliga investerare

Indirekt målgrupp
Rådgivare och

finansanalytiker

Investerare

 
 
 
 Figur 2.1 Indelning av investerare 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen inleddes med en litteraturstudie för att finna relevant data till 
uppsatsens teorikapitel, det vill säga böcker, artiklar, tidskrifter och övrigt material som 
berörde vårt syfte. Flera olika sökvägar användes för att finna den studerade litteraturen. 
Initialt användes artiklar och litteratur från tidigare kurser. Utifrån detta skapades en 
uppfattning av problemområdet. Därefter gjordes artikel- och litteratursökningar, de 
sökvertyg som användes var Lucia, Libris, EBSCO Host, Emerald, EconLit, Affärsdata, 
Artikelsök och Altavista. Sökningen gjordes i biblioteket vid Luleå Tekniska 
Universitet. De sökord som användes för artikel- och litteratursökningen var bland 
annat Intellectual capital, intangibles assets, disclosure of information, annual report, 
financial analysts, samt deras motsvarighet på svenska. Därefter fick vi tips av vår 
handledare på relevanta artiklar och avhandlingar som berörde vårt ämnesområde. När 
vi sökte material använde vi oss av ett söksätt som liknar snöbollstekniken. Vi utgick 
ifrån en litteraturkälla och undersökte vilka referenser källan hänvisade till och om 
dessa kunde vara intressanta för vår uppsats. Genom litteraturstudien fick vi kunskap 
om ämnesområdet. Utifrån denna kunskap utvecklades vår problemdiskussion som 
slutligen mynnade ut i uppsatsens syfte. När syftet utformats byggdes innehållet i 
teorikapitlet upp med hjälp av de frågeställningar som återfinns i vår 
problemdiskussion. 
 
Primärdata är data som utredaren själv samlat in, den finns inte presenterad tidigare. Vi 
fann tre alternativa metoder att välja mellan för insamlingen av primärdata, personliga 
intervjuer, telefonintervjuer och enkäter. Personliga intervjuer uteslöt vi direkt på grund 
avståndet mellan oss och respondenterna. Kvar fanns då valet mellan telefonintervju och 
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enkät. Av dessa två återstående metoder valde vi telefonintervjuer för att samla in 
primärdata till den empiriska undersökningen. Fördelen med telefonintervju gentemot 
enkät var att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor, förtydliga frågeställningar samt 
möjlighet att kontrollera att respondenten förstått frågan. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Den kontakt som uppkom vid våra intervjutillfällen möjliggjorde kontroll av data 
beträffande riktighet och relevans under den tid den samlades in. Telefonintervjuerna 
gav genom kontrollen av data därmed mer valid data än vad enkäter skulle gjort. En 
annan väldigt viktig fördel med telefonintervju var att vi kunde producera djupgående 
och detaljerad data eftersom vi en tid efter intervjutillfället kunde följa upp 
frågeställningar vi ville gå djupare in på. (Denscombe, 2000) En nackdel med 
telefonintervju är att intervjuareffekten kan förekomma genom att intervjuaren och 
respondenten kan påverka varandra. (Denscombe, 2000; Lundahl & Skärvad, 1999) Vid 
telefonintervjuer bör även uppmärksammas att data från telefonintervjuer baseras på vad 
människor säger men det är inte alltid uttryck och handling stämmer överens 
(Denscombe, 2000). 
 
Den empiriska delen i vår uppsats grundades på den primärdata vi tog fram genom 
telefonintervjuer med respondenterna som ingick i vår undersökning. För att underlätta 
sammanställningen av svaren från intervjuerna utvecklade vi i förväg en intervjuguide. 
För att de frågor som intervjuguiden innehöll skulle bli relevanta i förhållande till vårt 
problemområde utvecklades frågorna med grund i den teori uppsatsen behandlade. 
Intervjuguiden skickades i förväg till de analytiker som ingick i undersökningen via E-
post så att de skulle ha möjlighet att sätta sig in i de frågeställningar som 
undersökningen grundades på. Intervjuerna som sedan genomfördes var semi-
strukturerade. Detta innebar att vi hade en färdig lista med ämnen som skulle behandlas 
och frågor som skulle besvaras. Vi var dock flexibla när det gällde frågornas 
ordningsföljd. Vi uppmuntrade också respondenten att utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om det ämne som togs upp. 
  

2.4 Arbetsupplägg för analysen 

Efter telefonintervjuerna återgav vi noggrant vad respondenterna svarat. Denna 
sammanställning redovisas i ett eget kapitel, empirikapitlet. Vi analyserade vårt material 
genom att gå tillbaka och studera vårt syfte, metod samt den teori vi läst in oss på. På 
detta sätt fick vi en helhetsbild av arbetet och en ökad förståelse för hur saker hänger 
ihop. Vår analys utfördes genom att vi försökte knyta samman den teori vi skrivit med 
sammanställningen av vår empiriska undersökning i ett eget analyskapitel. I 
analyskapitlet fokuserade vi på att finna likheter och skillnader mellan teori och empiri. 
För att läsaren ska få en röd tråd att följa genom hela arbetet valde vi att använda 
liknande rubriker i teorikapitlet, empirikapitlet och analyskapitlet. I det avslutande 
kapitlet lyfte vi fram och drog slutsatser kring de viktigaste likheter och skillnader vi 
konstaterat i analyskapitlet för att kunna svara på uppsatsens syfte.  
 

2.5 Metodproblem  

Vi hade problem med referenser i vår uppsats. En del av de artiklar, böcker och 
avhandlingar vi hittade hänvisade vidare till andra källor. Det var väldigt tidskrävande 
att försöka gå till botten med alla referenser då det ibland var fyra till fem led innan 
ursprungskällan hittades. I vissa fall hittades inte ursprungskällan då den inte fanns i de 
databaser vi hade tillgång till. Detta kommer till uttryck i vår uppsats genom att vi i 
vissa fall använde oss av andrahandsreferenser. 
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2.5.1 Reliabilitet 

Huruvida hög reliabilitet kan uppnås i kvalitativa studier är ett omdiskuterat ämne. 
Merriam (1994), Yin (1994) samt Lundahl och Skärvad (1999) menar att reliabilitet är 
ett centralt begrepp då en undersöknings trovärdighet diskuteras. De anser att det är 
viktigt att genomföra fallstudier så att en annan forskare kan genomföra en likadan 
studie och komma fram till samma resultat. Andra författare däribland Arbnor och 
Bjerke (1994) samt Holme och Solvang (1997) hävdar att då kvalitativa studier har som 
syfte att skapa förståelse för vissa faktorer kommer inte den statistiska 
representativiteten i fokus. Därmed är hög reliabilitet ur den aspekten inte viktig i 
kvalitativa studier.  
 
Det resonemang vi förde angående reliabiliteten i vår undersökning kretsade kring om 
vi trodde att någon annan forskare som upprepade vår undersökning skulle nå samma 
slutsatser som oss. Vi resonerar att respondenternas svar förändras i takt med att de 
erhåller nya insikter. Detta resulterar i att det är svårt för andra forskare att nå samma 
slutsats som oss. Således följer vi Arbnor och Bjerke (1994) och Holme och Solvang 
(1997) linje angående reliabilitet i kvalitativa studier.  
 
 
2.5.2 Validitet 

Ur ett kvalitativt perspektiv handlar validitet om i vilken mån resultatet från 
undersökningen överensstämmer med verkligheten (Merriam, 1994). Nyckelord för 
validitet är informationens giltighet, trovärdighet och uppriktighet. (Arbnor & Bjerke, 
1994; Holme & Solvang, 1997) 
 
Vi försökte öka validiteten i vår undersökning genom att djupgående studera de teorier 
vi funnit inom det aktuella ämnesområdet. Intervjuguiden utformades med tanke på det 
syfte som undersökningen bygger på, därmed bör de intervjuer som gjordes belysa de 
problem som ställts upp. På grund av brister i intervjuguiden kan vi dock gått miste om 
vissa uppgifter. Det var även viktigt att kontakt togs med de personer som har en god 
kunskap inom ämnesområdet. Detta löstes genom att de personer som skulle intervjuas 
fick svara på olika frågor som var relaterade till problemområdet innan intervjun. Då vår 
undersökning berörde humankapital som är ett begrepp där definitionen är 
individberoende var det väldigt viktigt för oss att skaffa kännedom om respondentens 
definition. För att komma till rätta med detta validitetsproblem inledde vi vår intervju 
med att diskutera kring begreppet humankapital. Denna diskussion avslutades med att 
låta respondenten definiera vad han ansåg humankapital bestå av. Vi ansåg denna 
definiering nödvändig för att vi och respondenten skulle förstå varandra. 
Respondenterna erbjöds anonymitet inför intervjuerna, båda respondenterna antog detta 
erbjudande, därmed är deras namn fingerade. Anonymiteten kan ha lett till att de kände 
sig säkrare och villigare att lämna ut mer information. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Respondenten Niklas var mer kortfattad i sina svar och berättade mindre spontant om 
hans åsikter om humankapitalet än vad den andra respondenten, Anders, gjorde. 
Därmed blev intervjun med Niklas mindre uttömmande.   
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3 TEORI 

Detta kapitel kommer att utgöra den teoretiska bakgrunden till vår uppsats. Kapitlet 
inleds med en kort definition och beskrivning av analytiker. Därefter behandlas olika 
teorier som är till hjälp för att kunna analysera och tolka det aktuella problemområdet.  
 

3.1 Beskrivning och definition av analytiker  

Lee och Tweedie (refererad i Johansson, 1998) argumenterar att investerare kan delas 
upp i tre målgrupper. De anger att två av dessa målgrupper är direkta målgrupper av 
investerare, dessa är nuvarande och potentiella, privata och offentliga investerare. Lee 
och Tweedie har även identifierat en indirekt målgrupp som består av experter på 
kapitalplacering såsom finansanalytiker och rådgivare. (se figur 2.1) En analytiker är, 
enligt Olbert (1991) en person som har som yrke att analysera företag och dess aktier. 
Dessa analyser ligger sedan till grund för beslut angående hur företag ska värderas. Han 
menar att en analytikers arbete är att samla in information från företag som sedan tolkas 
och vidareförädlas. Därmed framhåller Olbert att analytiker agerar som en informations-
förmedlare mellan företag och investerare. Lee och Tweedie skriver att privata 
investerare förlitar sig till stor del på analytiker som förmedlare av information. Detta 
gör att Lee och Tweedie drar slutsatsen att investerare är beroende av analytikerna som 
har tillgång till aktuell information. 
 
Gniewosz (refererad i Johansson, 1998) anser att analytiker utvecklar en djup 
specialistkunskap om företag i specifika branscher. Hur djup denna kunskap är skiljer 
sig enligt Arnold och Moizer (refererad i Johansson, 1998) mellan allmänna analytiker 
och de analytiker som är specialiserade. De anser att allmänna analytiker följer fler 
företag och inte gör lika djupgående analyser som de specialiserade analytikerna. För att 
analytiker ska kunna analysera företag får de, enligt Gniewosz, kontinuerligt aktuell 
information om företag och bildar därigenom en uppfattning om vart företaget idag 
befinner sig. Detta informationsflöde består bland annat av information angående 
företags humankapital.   
 

3.2 Intellektuellt kapital 

Denna uppsats behandlar humankapital men för att läsaren ska få en större förståelse 
för ämnet kommer vi i detta avsnitt även att beskriva intellektuellt kapital för att visa 
hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.  
 
När aktiemarknaden värderar kunskapsföretag till tre, fyra eller tio gånger det bokförda 
värdet av deras tillgångar, anser Stewart (1998) att aktiemarknaden förmedlar ett enkelt 
budskap. Budskapet är att kunskapsföretags fasta tillgångar bidrar mindre till värdet av 
företaget än de immateriella tillgångarna. Stewart anser att medarbetarnas talanger, 
ledningens effektivitet, kvalitén på kundrelationerna är immateriella tillgångar. Dessa 
immateriella tillgångar utgör, enligt Stewart företagets intellektuella kapital.  
 
Edvinsson och Malone (1998) anser att ett företags marknadsvärde kan definieras som 
summan av finansiellt kapital och intellektuellt kapital. De delar in det intellektuella 
kapitalet i två huvudgrupper: humankapital och strukturkapital (se figur 3.1).   
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Figur 3.1  Skandias IK-värdeschema (Edvinsson & Malone, 1998, s 75) 

 
 

3.2.1 Strukturkapital 

Strukturkapitalet är enligt Edvinsson och Malone (1998) det som stödjer de anställda i 
deras produktivitet - det vill säga allt som finns kvar när de anställda gått hem såsom 
databaser, källkoder, varumärken och patent. Företag försöker därför bygga upp ett 
starkt strukturkapital för att överleva på lång sikt om delar av humankapitalet skulle 
välja att lämna företaget. Edvinsson och Malone delar in strukturkapitalet i fyra olika 
typer av kapital; kund-, organisations-, innovations- och process. Kundkapitalet är 
värdet av ett företags relationer till dess kunder, exempelvis lojaliteten hos kunderna 
och deras köpbeteenden. Organisationskapitalet består i sin tur av företagets 
investeringar i system, verktyg och verksamhetsfilosofi. Företagets innovationskapital 
hänförs till innovationers förnyelseförmåga och resultat i form av skyddande 
affärsmässiga rättigheter och andra immateriella tillgångar. Även den begåvning som 
används för att skapa och snabbt marknadsföra nya produkter och tjänster kan hänföras 
hit. Inom processkapitalet finns de arbetsprocesser, tekniker och personalprogram som 
stärker och ökar effektiviteten i produktionen eller tjänsteleveransen. Det är den 
praktiska kunskapen som genererar värde för organisationen. (Edvinsson & Malone, 
1998) 
 
 
3.2.2 Humankapital 

Ordet humankapital används idag enligt Hansson och Andersson (1999) i betydelsen 
”värdet av all kompetens hos alla medarbetare i ett företag”. Nämnda författare anser att 
ordet kompetens måste definieras för att närmare kunna förklara vad humankapital är. 
De anser att individuell kompetens är beroende av ett antal primära variabler. Hansson 
och Andersson anser att någon form av kunskap och vetskap om det som ska utföras är 
helt nödvändiga variabler i kompetensbegreppet. Att kunna omsätta kunskaper i 
praktiken är även en nödvändighet. Nämnda författare har även konstaterat att det krävs 
vilja och lust att använda sina kunskaper. Ju mer medarbetarna drivs av en inre 
motivation, desto mindre tryck behövs från företaget sida. Hansson och Andersson 
utvecklar kompetensbegreppet ytterligare genom att tillägga erfarenhetsbaserad 
kompetens, exempelvis förmåga att kunna arbeta i nätverk, specifika färdigheter och 
tyst kunskap etcetera. Nonaka (1995) anser att tyst kunskap är svår att verbalisera och 
kan således inte förmedlas på ett enkelt sätt. Vidare är tyst kunskap djupt rotad i en 
individs agerande och erfarenheter såväl i värderingar, ideal och känslor. Hansson och 
Andersson anser att delaspekterna som ingår i erfarenhetsbaserad kompetens har 
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betydelse för en medarbetares kompetens. De anser dock att basen för kompetens är 
medarbetarnas kunskap det vill säga förmågan att utföra det han/hon har kunskap om 
och en vilja att göra det. De anser att om dessa tre komponenter finns hos medarbetarna 
finns en rimlig chans att medarbetarna kommer att kunna lösa de uppgifter som 
företaget ålägger dem. Med hjälp av detta resonemang föreslår Hansson och Andersson 
att kompetens ska definieras som medarbetarnas förmåga att lösa uppgifter så att 
kunskapsföretagets kunder upplever ett förväntat värde, helst mervärde. 
 
Hansson och Andersson (1999) anser att när kompetens är definierat är det enklare att 
beskriva vad humankapital är. De anser att humankapital omfattar den kompetens som 
företagets medarbetare kan tillföra företaget och därigenom bidra till ett ökat 
värdeskapande inom företaget. Det gäller, enligt Hansson och Andersson, för alla 
former av värden. Inre värden såsom attityder, kunskaper, insikter och 
relationsskapande. Yttre funktionella värden såsom branschkännedom, volymökning, 
produktivitetshöjning, ökade kundkontakter etcetera. Slutligen ekonomiska värden 
såsom lägre kostnader, ökade intäkter och större vinstmarginal. Således blir deras 
definition av humankapital ”Summan av all kompetens i verksamheten som bidrar till 
värdeskapande”. 
  
Edvinsson och Malone (1998) skriver att humankapitalet är all individuell förmåga, 
kunskap, skicklighet och erfarenhet hos företagets personal och ledning. Nämnda 
författare skriver vidare att humankapitalet inte kan ägas av företag samt att detta 
kapital är den komponent som är svårast att värdera. Att värdera och fastställa ett 
företags försäljning är en helt annan sak än att redovisa en anställds kompetens.  
 
Stewart (1998) hävdar att humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning 
när medarbetarna lägger ner sin tid och begåvning på aktiviteter som leder till 
innovationer. Humankapitalet kan enligt Stewart utvecklas på två sätt: dels när företag 
använder mer av människors kunskaper och kreativitet samt när fler har tillgång till de 
kunskaper som företaget behöver för sina innovationer. 
 

3.3 Redovisning av humankapital 

Kam (1990) skriver att redovisning inte är en exakt vetenskap därigenom har 
redovisaren ingen allmän teori att stödja sig på. Han anser att redovisaren är hänvisad 
till olika standardsättande organs tillfälliga lösningar. 
 
Guthrie och Petty (2000) konstaterar att i dagsläget bokförs de pengar som företag 
spenderar på humankapital som kostnadsposter i årsredovisningen istället för som 
investering. Han poängtera att även de företag som vet att humankapitalet genererar 
vinst, tillväxt, ökad effektivitet och produktivitet kostnadsför sina satsningar på 
humankapitalet. Detta innebär enligt honom att ju mer ett företag satsar på framtiden 
desto sämre blir deras finansiellt redovisade resultat det året. Dessutom syns inte 
investeringarna följande år eftersom de togs upp som kostnadsposter det år de gjordes. 
 
 
3.3.1 Integrering av humankapital i balansräkningen 

Möjligheten att ta upp humankapital som en tillgång i balansräkningen har debatterats 
under relativt lång tid. De flesta som bidragit till debatten anser dock att detta inte är 
möjligt. En av dessa debattörer är Flamholtz som under början av 1990- talet var 
inflytelserik på området. Han diskuterar kring om personalen kan sägas vara en tillgång 
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eller inte. Flamholtz anser att det inte är individen som utgör tillgången utan de tjänster 
som individen förväntas generera. Det finns enligt honom tre kriterier som måste vara 
uppfyllda för att investeringar i personal ska kunna betraktas som en tillgång. 
Tillgången måste ha en framtida intjäningsförmåga, tillgången ska vara mätbar i 
monetära termer samt att tillgången ska ägas eller kunna kontrolleras av 
redovisningsenheten. Enligt detta resonemang anser Flamholtz att teoretiskt sett skulle 
personalen kunna betraktas som en tillgång men praktiskt sett faller detta eftersom 
personalen själva väljer om de vill stanna kvar i företaget. (Appelbaum & Hood, 1993) 
 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) argumenterar även de för att det inte går att integrera 
humankapital i företags balansräkning. Detta baseras på att de anser att det finns stora 
olikheter mellan de grundläggande antagandena för redovisning av humankapital och 
den traditionella redovisningsteorin. Den traditionella redovisningen är enligt dem 
baserade på historiska finansiella mått vilka tillåter resultatberäkningar. De antaganden 
som ligger till grund för redovisning av humankapital står därmed i konflikt med dagens 
finansiella redovisningsstandard. Därför anser Meer-Kooistra och Zijlstra att det är 
omöjligt att inkludera information om humankapital i företagets balansräkning.    
 
Bergstrand (1993) är dock av motsatt åsikt, han anser att investeringar i humankapital 
ska integreras i den nuvarande balansräkningen men redovisas som "mjuka" 
investeringar. Om detta inte sker så kommer betydande problem att uppkomma med 
bland annat dålig kontroll på en växande kostnadsmassa, snedvridning av balans- och 
resultaträkningen samt förskjutning av skatten. Enligt Bergstrand går det redan idag att 
balansera mjuka investeringar. Anledningen till att detta inte görs anser han vara 
tradition, företag är inte vana att redovisa dessa investeringar. 
 
 
3.3.2 Kompletterande information i årsredovisningen 

Det finns även ett annat tillvägagångssätt för hur humankapitalet kan redovisas som 
diskuterats länge. Denna metod innebär att årsredovisningen kompletteras med 
information om företagets humankapital.  
 
Redan i slutet av 1980-talet diskuterade Arbetsgruppen KONRAD (1989) att 
kunskapsföretags årsredovisningar behöver kompletteras. Bakgrunden till denna 
diskussion är den växande grupp av kunskapsföretag. I resultatredovisningen följer 
kunskapsföretag gammal praxis men det är en standard som de, enligt Arbetsgruppen 
KONRAD, inte kan använda ens för sin egen interna styrning. Samtidigt finns en stor 
grupp analytiker, dessa tar som tidigare nämnts del av företags årsredovisning, som i 
årsredovisningen inte får information som är relevant för dem. Arbetsgruppen 
KONRAD anser att det är viktigt för analytiker att få information om hur 
företagsledningen sköter humankapitalet. Vad som investeras i detta i form av 
utbildning, forskning etcetera är betydligt viktigare att få reda på än vad som investeras 
i kontorsmöbler. Ändå är det endast den senare siffran som anges i årsredovisningen. 
Det är analytikernas behov av sådan information som ligger bakom Arbetsgruppen 
KONRAD påstående att det behövs en ny årsredovisningsstandard för kunskapsföretag. 
En standard som, förutom de vanliga finansiella uppgifterna och nyckeltalen, också 
innehåller nyckeltal som visar humankapitalet. Arbetsgruppen KONRAD har därför 
utarbetat ett antal nyckeltal för att fånga upp kunskapskapital i årsredovisningen (Se 
bilaga 4). 
 
Även Edvinsson har länge forskat kring humankapitalet. Edvinsson och Malone (1997) 
anser det viktigt att redovisa humankapitalet då de traditionella rapporterna sällan ger en 
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vink om vilket kommande ungt företag som kommer att nå stor framgång eller vilket 
etablerat företag som är på väg ner. Edvinsson stod i spetsen vid utvecklandet av 
världens första offentliga årsredovisning som innehöll information om humankapital 
som ett komplement till den finansiella redovisningen. Detta komplement innehöll, 
precis som Arbetsgruppens KONRADs förslag, nyckeltal för humankapitalet. 
(Edvinsson & Malone, 1998) 
 
Sveiby (1998) har, efter Arbetsgruppen KONRADs konstaterande att en ny 
årsredovisningsstandard behövs, fortsatt forskat kring hur humankapitalet kan redovisas 
i kunskapsföretag. Han har utarbetat ett förslag till hur standarden för redovisning av 
humankapital kan se ut. Sveibys förslag innebär att den traditionella redovisningen och 
årsredovisningen lämnas oförändrad. Även han anser således att humankapitalet ska 
redovisas som ett komplement till årsredovisningen. 
 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) har identifierat ett problem med att komplettera 
årsredovisningen med information om humankapital. Detta problem innebär att vissa 
företagsledare är rädda att synliggöra alltför stor del av deras humankapital för 
analytiker. De anser att den första anledningen är att företagsledningen fruktar att deras 
konkurrenskraft kan bli hotad av synliggörandet. Den andra anledning baseras på att 
företagsledningen är rädda för att synliggörandet av humankapitalet ska ge alltför stora 
förväntningar på företaget som de kanske inte kan leva upp. Slutligen konstaterar Meer-
Kooistra och Zijlstra att företagsledarnas oro består i att informationen kan manipuleras 
så länge det inte finns någon standardiserad redovisning av humankapital och något 
organ som granskar sådan redovisning. 
 
 
3.3.3 Analytikers syn på redovisning av humankapital 

Att komplettera årsredovisningen med information om humankapital har som synes 
diskuterats under många år. Flitiga deltagare i debatten är bland andra Arbetsgruppen 
KONRAD (1989), Sveiby (1998) samt Edvinsson och Malone (1998). Dessa författare 
har dock inte specifikt intresserat sig för hur analytiker vill att humankapitalet ska 
synliggöras. Denna fråga har dock Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) engagerat sig i. De 
har efter en studie gjord i Holland konstaterat att analytiker främst är intresserade av 
betalningsströmmar som visar ett företags investeringar i humankapital. Enligt nämnda 
författare vill analytiker att dessa betalningströmmar ska synliggöras genom att 
komplettera detta till den information som presenteras i de finansiella rapporterna. Med 
denna komplettering poängterar Meer-Kooistra och Zijlstra att analytiker bättre kan 
bedöma företagets effektivitet.  
 
Meer-Koostra och Zijlstra (2001) påpekar även att analytikerna förväntar sig kunna 
jämföra olika företags redovisning av humankapital. För att jämförelser ska kunna göras 
krävs standardisering av sådan information. Vidare skriver Meer-Kooistra och Zijlstra 
att analytiker förväntar sig att denna information ska vara tillförlitlig och objektiv. De 
argumenterar för att kvaliteten på informationen, här inkluderas standardisering, 
tillförlitlig och objektiv, kan bli garanterad genom krav på oberoende värdering av 
sådan information.  
 

3.4 Extern redovisning 

Enligt Smith (1997) är syftet med den externa redovisningen att kommunicera 
information om företagets ekonomi till olika användare, främst till användare utanför 



Teori  

  
 Anna Johansson och Jenny Nyström  14 

företaget. Sandin (1996) anser att denna information ska vara användbar för ekonomiska 
beslut. Enligt Falkman (2001) har redovisningsinformationen en positiv inverkan på 
beslutsfattande oberoende av vilken beslutssituation som undersöks och analyseras. 
Sandin anser att redovisningsinformationen möjliggör ett rationellt beslutsfattande för 
bland annat analytiker. Han framhåller vidare att för dessa användare är 
årsredovisningen ofta den enda eller viktigaste informationskällan med systematisk 
sammanställd information som kan tjäna som jämförelser, dels mellan olika år i samma 
företag, dels mellan olika företag. Smith anser att bland användarna intar ägarna och 
speciellt investerare på aktiemarknaden samt deras ombud som analytiker, mäklare och 
bankernas fondnotariat en särställning. Skälet till dessa användares särställning är enligt 
Smith att deras ersättning inte är kontraktsbunden utan den är den residual som blir över 
sedan övriga intressenter fått sitt.  
 
Smith (1997) konstaterar att analytiker använder företagets externa redovisning till att 
analysera företaget för att kunna ge råd om att köpa, sälja eller behålla aktierna. 
Nämnda beslut gäller för framtiden, därför anser Smith att analytiker på aktiemarknaden 
är intresserade av prognoser över företagets framtida utveckling. Närmare bestämt är de 
intresserade av prognoser över framtida utdelning, värdestegring på aktien samt den risk 
som är förknippad med investeringen. Rihai-Belkaoui (2000) påpekar att informationen 
i den externa redovisningen ska hjälpa analytiker att göra dessa prognoser om framtiden 
för ett företag. Enligt nämnd författare ska informationen hjälpa analytiker att bedöma 
hur stora framtida kassaflöden som kan förväntas, när dessa kan uppstå och osäkerheten 
hos dessa. Rihai-Belkaoui fastställer att redovisningen därigenom ska ge en bild av ett 
företags ekonomiska läge samt dess resultat för en bestämd period. Redovisningen avser 
dock förfluten tid. Smith ställer sig därför frågan om vilken användning analytiker har 
av uppgifterna från redovisningen för att bedöma den framtida utvecklingen i företaget. 
 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) anser att konsekvensen av att företagets externa 
redovisning inte tillåter att synliggöra kunskapsföretags humankapital i balansräkningen 
blir att bland annat intressenter såsom analytiker inte får tillräcklig information om 
företagets värde. Detta kan enligt Meer-Kooistra och Zijlstra resultera i att analytiker tar 
sämre beslut.  
 

3.5 Information och osäkerhet 

I beslutssituationer betonar Szymanski, Szymanski och Pulschen (1995) att det är 
oerhört viktigt att ha tillgång till tillräcklig och nödvändig information som bör ligga till 
grund för beslut. De framhåller vidare att det är lika viktigt att informationen som 
beslutet byggs på är sanningsenlig och riktig. De understryker att ett antal olika attribut 
bör finnas för att kunna bedöma informationens meningsfullhet och användbarhet. 
Attributen är dessa:  
  

1.   Informationen är riktig och sanningsenlig om den representerar fakta eller en 
verklig situation.  

2.     Informationen är relevant om den är användbar i en viss situation. 
3.    Informationen är komplett om den säger allt som behöver vetas i en situation. 
4.    Informationen är nyttig för beslutsfattaren om den tillhandahålls vid rätt tidpunkt 

och kostnaden att producera den inte är för hög. 
5.    Informationen bör kunna kontrolleras och spåras till original källan.  
6.     Informationen är tillförlitlig om den uppfyller de förväntningar som förelåg. 
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Edlund, Högberg och Leonardz (1999) skriver att det är svårt att hantera information, 
de poängterar att många potentiella felkällor föreligger. Att försöka eliminera alla 
felkällor anser de vara i stort sett omöjligt, men risken kan minimeras betydligt genom 
att bland annat vara mycket kunnig inom problemområdet. På så sätt urskiljs lättare vad 
som är viktigt. Författarna anser att trots försök till eliminering av riskerna föreligger 
alltid en stor portion osäkerhet. Edlund et al. uppfattar tre olika typer av osäkerheter i en 
beslutssituation. Det första gäller osäkerhet om utfallet. Framtida händelser kan sällan 
förutses helt och därför är det svårt att i förväg veta vilka konsekvenser ett visst val får. 
Det andra gäller osäkerhet om värderingar. Det som uppfattas som önskvärt och viktigt 
förändras över tiden och olika människor tycker olika. Den tredje punkten gäller 
osäkerhet om samband. I en organisation, till exempel, påverkar ett beslut inom 
beslutsområdet förutsättningarna för ett annat beslut inom beslutsområdet.  
  
I många situationer är det enligt Marakas (1999) svårt att få exakt vetskap om vilka 
komponenter som är viktiga samt om informationen kring problemet är fullständig eller 
bara delvis komplett. För att helt säkert kunna veta hur beslutet föll ut anser Marakas att 
en tillbakablick på beslutet och beslutsprocessen är nödvändig.  
 
 
3.5.1 Informationsavslöjande 

En fördel med avslöjandet av information om humankapital anser Sveiby (1995) är att 
analytiker får bättre uppfattning om hur säkert företaget är att investera i. Med andra ord 
anser Sveiby att om företag synliggör denna information underlättas analytikers 
beslutfattande. Eccles och Mavrinac (1995) har undersökt hur bland annat 
företagsledare och analytiker ser på olika sorters informationsavslöjande. I deras studie 
framgår att analytiker rankar avslöjandet av finansiell information såsom kassaflöden 
och lönsamhet mer betydande än icke finansiell information.  
 
I ett större perspektiv är det inte bara analytiker som påverkas av hur mycket 
information som avslöjas. Eccles och Mavrinac (1995) hävdar att analytikers brist på 
information får konsekvenser på kapitalmarknaden. För att kapitalmarknaden ska 
behålla sin effektivitet och inte drabbas av större osäkerheter och högre kapitalkostnad 
menar de att en drastisk förändring av företags externa rapportering måste ske. 
Kapitalmarknaden kan inte göra bra prognoser om det saknas information om orsakerna 
till företagets redovisade resultat och framtida investeringar. För att aktiemarknaden ska 
fungera effektivt krävs att aktieägarna har tillgång till relevant information. 
 
Mayo (1997) skriver att den information som analytiker har tillgång till är framtaget 
genom olika typer av informationskällor. Det kan vara bland annat årsredovisningar, 
kvartalsrapporter, pressreleaser och även genom direkta kontakter med företag. Bonner 
(1999) menar att från ett praktiskt perspektiv så används denna information till att göra 
bedömningar och ta beslut. Han anser att analytiker bland annat använder sig av 
information som finns i årsredovisningar för att bedöma hur ett företags fortsatta 
lönsamhet kommer att se ut. Mayo påstår vidare att behovet av mer information från 
företag har ökat från exempelvis analytiker som vill ha mera detaljerade förklaringar av 
företagens prestationer.  
 
Mängden information som finns i årsredovisningar har enligt Maines (1995) ökat 
drastiskt under den senaste tiden. Han påpekar att en stor del av informationen som 
finns oftast är förklaringar till olika siffror som finns i balans och resultaträkningarna.  
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Maines framhåller att studier visar på att all denna information inte är nödvändig för de 
som tar beslut av olika slag, vare sig informationen tas med eller inte fattas samma 
beslut. Årsredovisningen är en del av det informationsflöde som analytikerna grundar 
sina beslut på. 
 

3.6 Beslutsteori 

För varje individ gäller det att ständigt ta beslut av olika slag för att uppfylla och nå sina 
ställda mål. En stor del av analytikers arbetstid går åt till att samla in, bearbeta och 
sammanställa information i syfte att fatta beslut. Det som varje individ bär med sig i en 
beslutssituation är knuten till denna individs personlighet, förmåga att uppfatta 
problemet, tidigare erfarenhet och dylikt (Marakas, 1999). Edlund et al. (1999) anser att 
alla individer kan både ta in information och ta ställning till information. Denna 
information bearbetas och värderas genom att den systematiskt sorteras och prioriteras. 
Slutligen anser Edlund et al att informationen används för att dra slutsatser ur. Marakas 
anser att individer har en förmåga att hela tiden förenkla komplexa beslut och en 
perceptiv förmåga att filtrera bort vissa saker. Vad som filtreras bort beror enligt 
Marakas på vilka referensramar vi har, vad vi uppfattar som viktigt i en viss situation et 
cetera. Andersen (1994) framhåller att en individs kunskap och erfarenhet påverkar vad 
individen förmår uppfatta. En individ med viss kunskap och erfarenhet på ett område 
uppfattar förhållande som undgår en individ som inte har motsvarande bakgrund skriver 
Andersen. Marakas hävdar att individer många gånger är stereotypa i sitt tänkande och 
uppfattar bara det som faller innanför våra referensramar. 
 
I grund och botten anser Falkman (2001) att beslutsteori handlar om att göra olika val. 
För att kunna ta det bästa beslutet måste beslutsfattaren enligt Falkman ha en 
uppfattning om hur framtiden kommer att se ut för att kunna bedöma vilka 
konsekvenser som beslutet kommer att få i framtiden. Han anser vidare att 
beslutsfattaren dessutom måste ha en uppfattning om vilka preferenser han/hon kommer 
att ha i framtiden. 
  

3.7 Nyttoteori 

Humankapital är information som ganska nyligen börjat redovisas i kunskapsföretags 
årsredovisning (Edvinsson & Malone, 1997). Detta innebär att information om 
humankapitalet är ny form av information för analytiker. Elliot och Jacobson (1994) 
anser att när ny information presenteras kan det vara svårt för användarna att förstå hur 
de ska dra nytta av informationen.  
 
När beslutsfattarna har flera olika mål är det enligt Turban och Aronson (1998) 
nödvändigt att analysera varje alternativ noga för att se hur resultatet blir. De poängterar 
att en metod att göra detta är med hjälp av nyttoteorin. Edlund et al. (1999) talar om 
nyttomått och nyttoteori och menar att om monetära (pengar) enheter ersätts till 
nyttoenheter blir förväntat värde ett mer användbart beslutskriterium. Pålsson (1999) 
menar att enligt nyttoteorin väljer individen det alternativ som maximerar den 
förväntade nyttan.   
  
Pålssons (1999) resonemang bygger på fyra grundläggande principer: 

1. Att beslutsfattaren har en väldefinierad nyttofunktion och på så sätt kan ställa 
upp en preferenslista över scenarier om framtiden. 

2. Att beslutsfattaren har en väldefinierad uppsättning alternativ att välja mellan. 
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3. Att beslutsfattaren kan tilldela varje framtidshändelse en konsistent 
sannolikhetsfördelning. 

4. Att beslutsfattaren väljer det alternativ som maximerar det förväntade värdet, då 
i termer av sin egen nyttofunktion. 

  
Edlund et al. (1999) menar att nyttoteorin i sig säger att det monetära värdet av ett 
handlingsalternativ inte alltid motsvarar det egentliga värdet för alla personer och 
företag i alla lägen. Nyttan av pengar varierar mellan individer och över tiden. Han 
anser att olika personer fattar olika beslut i samma situation. Nyttoteorin kan enligt 
Edlund et al hjälpa beslutsfattarna att mäta nyttan av utfall för olika individer och deras 
benägenhet att acceptera risk.  
 

3.8 Sammanfattning av teorin 

Humankapital är information som ganska nyligen börjat synliggöras i kunskapsföretags 
årsredovisning. Idag kan humankapital redovisas på olika sätt eftersom det ännu inte 
finns någon enhetlig standard för denna typ av redovisning. Hur informationen i 
årsredovisningen är utformad påverkas av redovisningsteori, exempelvis vad som får 
aktiveras i balansräkningen. Även standardsättandeorgans tillfälliga lösningar påverkar 
årsredovisningens utformning. Årsredovisningen är en del av det informationsflöde som 
analytiker använder som underlag för beslut. I dessa beslutsituationer är det viktigt för 
analytiker att ha tillgång till tillräcklig och nödvändig information. Om kunskapsföretag 
väljer att avslöja mer information exempelvis genom att synliggöra information om 
humankapital via årsredovisningen underlättas analytikers beslutfattande. Beslut är 
individberoende, det som varje individ bär med sig i en beslutssituation är knuten till 
denna individs personlighet. Därmed kan olika analytikers beslut bli olika trots att 
beslutssituationen är densamma. Hur stor hänsyn analytiker tar till den information som 
finns presenterad i årsredovisningen om humankapital är också olika från analytiker till 
analytiker. Detta resulterar i att analytikers nytta med denna redovisning blir 
individberoende. För att göra detta resonemang mer överskådlig presenteras nedan en 
modell. 
 

 
  

Figur 3.2 Sammanfattande modell över teorin 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer den empiriska undersökning vi gjort att redovisas. Kapitlet 
inleds med en kort presentation av de respondenter som medverkat. Sedan följer en 
sammanställning av intervjuerna där vi återger vad respondenterna sagt. 
Respondenterna har valt att vara anonyma, därför är deras namn fingerade. 
 

4.1 Presentation av respondenter 

De två analytiker vi intervjuade jobbar båda på Handelsbanken i Stockholm. Niklas är 
civilekonom och har åtta års erfarenhet inom analytikerbranschen. Idag jobbar han med 
att analysera IT-branschen. Anders läste till ekonom vid Universitetet i Uppsala och tog 
sin examen 1983. Han har sedan dess jobbat som redovisningscontroller, finanschef och 
vice VD för ett försäkringsbolag. Nu jobbar han som analytiker för bank och försäkring 
sedan fem år tillbaka. 
 

4.2 Intellektuellt kapital och humankapital 

Niklas anser att det framförallt är i kunskapsföretag och mindre företag som 
intellektuellt kapital har betydelse. Trots att han vet vad intellektuellt kapital innebär 
tycker han det är väldigt svårt att i ord förklara detta begrepp. Niklas anser att både 
begreppen intellektuellt kapital och humankapital är något som har funnits i alla tider 
men utan att ha enhetliga benämningar. ”Nu försöker alla sätta så fina ord på allting, 
kanske är humankapital bara en modefluga som kommer att gå över”.  
 
Niklas anser att humankapital är en del av det intellektuella kapitalet. Även 
humankapitalet anser han vara svårt att sätta en definition på, ”humankapital är ett 
halvflummigt begrepp”. Han tycker dock att en allmän betydelse av humankapital är 
”vilket värde människor har”. Konkret kan han exemplifiera att ledningen utgör en del 
av humankapitalet. Med detta menar Niklas inte att ledningen generellt är den viktigaste 
delen av humankapitalet, vilken del som är av störst betydelse tycker han beror från 
företag till företag. Han vill genom följande exempel beskriva hur han menar att vilken 
del som är viktigaste beror från företag till företag. ”I ett bolag som Hennes & Mauritz 
kan jag tänka mig att deras huvudägare är en av de viktigaste nyckelpersonerna. 
Sandvik, där tror jag att deras kultur, deras gamla historia, deras fokusering på 
forskning och utveckling, deras produkter, deras varumärke som är det viktigaste. 
Mindre företag som i exempelvis ett konsultföretag med 200 personer, där är nästan 
uteslutande personerna det viktigaste”.  
 
Anders anser i likhet med Niklas att humankapital framförallt har betydelse i 
kunskapsföretag.  Han säger att begreppen intellektuellt kapital och humankapital 
hänger ihop men att de inte kan jämställas. Båda dessa begrepp berör hur den mänskliga 
kapaciteten i företag kan nyttjas. Anders definierar humankapital som människor och 
deras kvalité medan intellektuellt kapital har en dimension till. Denna dimension anser 
Anders innehålla bland annat vilket utrymme företaget ger åt personalens egna kreativa 
förmåga, vilken utbildning personalen erbjuds och vilken frihet personalen har i sitt 
arbete. För Anders består humankapitalet i stora företag framförallt av ledningen och 
verksamhetsansvariga eftersom det är dessa personer han kommer i kontakt med och 
bedömer i sitt arbete. Han påstår att ledningen speglar hela företaget, en god ledning 
torde således tyda på bra personal. Anders menar att ledningen har stor betydelse för 
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framgång i ett företag ”i tillväxtföretag är ledningen halva storyn, en bra ledning kan 
lyckas med en halvtaskig idé medan en dålig ledning kan köra en bra idé i botten”.  
 

4.3 Önskad redovisning av humankapital  

Niklas föredrar att göra sin bedömning av humankapitalet genom personlig kontakt med 
nyckelpersoner i kunskapsföretag. Denna bedömningsgrund använder han eftersom han 
anser att ingen information i årsredovisningen kan ersätta dessa personliga kontakter. 
Han har därigenom inget förslag på hur kunskapsföretag ska redovisa sitt humankapital. 
Information om humankapital i årsredovisningen ”är inget jag har efterfrågat efter åtta 
år som analytiker”. Han tror inte heller att han kommer att efterfråga denna form av 
redovisning i framtiden trots att utvecklingen i dagens samhälle går mot allt fler 
kunskapsföretag. 
 
Anders föredrar också personlig kontakt med nyckelpersoner i kunskapsföretag för 
bedömning av företags humankapital. I dagsläget använder Anders därför inte 
informationen i årsredovisningen för bedömning av humankapital. Anders anser att 
behovet av information om humankapital kommer att öka under kommande år. 
Bakgrunden till det ökade behovet är att utvecklingen i samhället går mot fler 
tjänsteföretag och kunskapsintensiva företag. ”Kapitalet sitter i huvudet på folk, går 
folk försvinner kunskapen. Går någon som kör en maskin står den kvar och vem som 
helst kan köra den.”  
 
Mot bakgrund av Anders förmodan att det kommer att finnas ett ökat behov av 
information om humankapital har han funderat över hur han vill att kunskapsföretag ska 
synliggöra sitt humankapital i årsredovisningen. Anders anser att det finns bitar av 
humankapitalet som är intressanta och som idag är möjliga att synliggöra i 
årsredovisningen. Anders anser att uppföljande information är en intressant bit som kan 
visas i årsredovisningen. Med uppföljande information menar Anders att han vill veta 
vad ledning tänkt göra och sedan vill han i nästa årsredovisning kunna följa upp detta 
med information om hur de gjorde. ”En bra ledning har en strategi och håller sig till 
den så länge det inte finns någon anledning att ändra den”. Anders anser att denna 
uppföljning är ett bra sätt för kunskapsföretag att ge information om humankapitlet. Om 
en ledning har som mål att öka personalens utbildningsnivå i företaget vill han i nästa 
årsredovisning kunna följa upp detta för att se att ledningen verkligen ökade 
utbildningsnivån. En annan viktig bit av humankapitalet som kan synliggöras i 
årsredovisningen tycker Anders är att visa hur företaget jobbar med sin personal. Han 
anser att kunskapsföretag exempelvis kan beskriva planeringsredskap för individuella 
karriärer, befodringsgångar och utbildningssatsningar. Information av detta slag tycker 
han speglar företagets syn på sin personal. Anders tycker även att investering i 
humankapital i form av betalningsströmmar är intressant att se hos kunskapsföretag. 
Denna information tycker han är intressant eftersom investeringar i humankapital tas 
upp som en kostnad och går därför inte att utläsa ur balansräkningen. Han tycker även 
sådan information är intressant för att bilda sig en uppfattning om hur mycket företag 
satsar på utbildning och personalutveckling. Anders poängterar att i dagsläget är dessa 
bitar endast intressanta, i slutändan är det ändå nyckelpersoner i kunskapsföretag han 
vill träffa för att grunda sin bedömning av humankapitalet på. Vilken bedömningsgrund 
han i framtiden kommer att använda för bedömning av humankapital är inget han idag 
kan svara på. 
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Anders anser att humankapitalet kan vara av betydelse vid jämförelser av olika företag. 
Han menar att information om humankapital i årsredovisningen kan ha betydelse för att 
se vilket företag som har flest anställda med akademisk utbildning. ”Det kan ge en 
signal om att man kan tillgodogöra sig en akademisk utbildning och man kan sätta 
saker i sitt sammanhang jämfört med en person utan utbildning”. En sådan typ av 
jämförelse tycker Anders kan vara svår att göra då de företag som ska jämföras ofta inte 
redovisar humankapitalet i årsredovisningen på ett likvärdigt sätt eller inte synliggör det 
alls. Han anser att jämförelser av humankapital endast kan bli aktuella om företagen 
befinner sig i samma bransch, då denna typ av redovisning är branschspecifik. Då denna 
redovisning är branschspecifik anser Anders att det är svårt att göra ett enhetligt system. 
Anders påpekar att ett enhetligt system skulle underlätta jämförelser av humankapitalet i 
årsredovisningen men han efterfrågar dock inget sådant system eftersom han väldigt 
sällan använder sig av sådana jämförelser i sitt arbete.  
 

4.4 Information i årsredovisningen 

Niklas tycker att standarden på kunskapsföretags årsredovisningar överlag är bra. Han 
anser att den information som finns att läsa i kunskapsföretags årsredovisning är 
godtagbar som underlag för beslut som härrör till de företag han analyserar då han 
tycker att han får den information han förväntar sig. Han kan inte peka ut någon 
information som generellt saknas utan det är specifikt från företag till företag.  
 
Anders tycker i likhet med Niklas att standarden på informationen i årsredovisningen 
hos kunskapsföretag är bra men påpekar dock att analytiker alltid vill ha mer 
information än vad de får. För honom har årsredovisningar mindre betydelse vid beslut 
än kvartalsrapporter eftersom den senare ger mer användbar information då den 
presenteras oftare. Anders anser att andra viktiga informationskällor som ligger till 
grund för beslut är kapitalmarknadsdagar och direkt kontakt med företagens ledning. 
Enligt Anders är årsredovisningen godtagbar under förutsättning att han får ta del av 
hela det informationsflöde som ges, enbart årsredovisningen tycker han inte är 
tillräcklig för att göra analyser. 
 
Anders vill dock påpeka att de beskrivande delarna i årsredovisningar är väldigt fint 
skrivna medan det ute i företag kan se väldigt annorlunda ut. Han tycker att man bör 
”dra av en del av det man läser i årsredovisningen, den är alltid förskönad”. Anders 
säger att han fått lära sig att ta de beskrivande delarna i årsredovisningen ”med en nypa 
salt”. Trots denna försköning tycker han ändå att informationen i årsredovisningen är 
tillförlitlig. 
 

4.5 Hur beslut påverkas av information om humankapital i årsredovisningen 

Niklas framhåller att information om humankapital påverkar hans beslut angående 
kunskapsföretags värde. Den information som påverkar hans beslut hämtar han däremot 
inte från årsredovisningen. Han tar hänsyn till humankapitalet i sin analys genom att 
arbeta med olika avkastningskrav, som är en metod att bedöma ett företags värde. 
Niklas anser att det finns olika risker i ett företag, hög risk resulterar i ett högt 
avkastningskrav. Han menar vidare att ledningen kan vara en risk. När Niklas ska 
analysera ett kunskapsföretag premierar han det företag som han anser har en duktig 
ledning framförde andra. Då Niklas tycker att en ledning känns osäker och därmed inte 
inger förtroende höjer han sitt avkastningskrav från exempelvis åtta till tolv procent. Det 
höjda avkastningskravet medför enligt Niklas att företaget får ett lägre värde på grund 
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av humankapitalet. Niklas vill poängtera att det beslut han tar är personligt, det är 
påverkat av bland annat tidigare erfarenheter och attityder. Med detta menar Niklas att 
andra analytiker kanske inte hade tagit samma beslut som honom trots att situationen 
varit densamma. Niklas vill med följande uttalande belysa vilken betydelse ledningen 
kan få för ett kunskapsföretag. ”Det finns kunskapsföretag som har hög värdering för 
att deras ledning är förtroendeingivande samtidigt som det finns kunskapsföretag som 
aldrig varit börsnoterade på grund av att deras ledning inte inger förtroende.”  
 
Anders anger att även hans beslut angående kunskapsföretags värde påverkas av 
information om humankapitalet, dock inte av information i årsredovisningen. För att 
förklara hur hans beslut påverkas av information om humankapital har Anders valt att 
beskriva hur han tar hänsyn till denna information. Vid analysarbetet samlar Anders in 
all finansiell data, marknadsdata och ekonomisk data han har tillgång till för att kunna 
bilda sig en finansiell uppfattning om hur företaget står till och hur företagets marknad 
ser ut. När Anders utifrån detta sedan ska dra slutsatser angående vad företaget kan 
klara av att göra på nuvarande marknad tar han även hänsyn till vilka människor som 
driver företaget samt hur dessa människor hanterar personalen i företaget. Han anser att 
bedömning av mjuk data såsom humankapital handlar mycket om intuition. Han 
bedömer således humankapitalet genom att titta på hur ledningen är, då ledningens 
kapacitet enligt Anders återspeglas på personalen. Denna bedömning översätter Anders 
i termer som bland annat större tillväxtmöjligheter och bättre förmåga att kontrollera 
konkurrensen. Han säger att det således blir en översättning av humankapitalet till 
traditionella siffror. Slutligen kommer Anders positiva eller negativa intryck av dessa 
människor att återspeglas i värderingen av företaget. 
 

4.6 Nyttan med redovisning av humankapital  

Niklas tar som tidigare nämnts hänsyn till humankapital när han värderar 
kunskapsföretag, emellertid inte genom information i årsredovisningen. Han tar 
humankapitalet i beaktande eftersom han tycker att nyckelpersoner, hur människor är 
och ledningen är viktiga bitar i kunskapsföretag. Dessa delar av humankapitalet 
bedömer han genom att han i sitt arbete får personlig kontakt med nyckelpersoner och 
personal i kunskapsföretag. Eftersom Niklas använder personlig kontakt och inte 
årsredovisningen som bedömningsgrund när han tar beslut om ett företags värde anser 
han sig inte ha någon nytta med att kunskapsföretag redovisar sitt humankapital.  
 
Den nytta Niklas och Anders upplever med information om humankapital i 
årsredovisningen skiljer sig. Medan Niklas inte har någon nytta av denna information 
anser sig dock Anders ha en liten nytta då han inte helt bortser från humankapitalet i 
årsredovisningen i sitt arbete. Nyttan Anders anser sig få av att se humankapital i 
årsredovisningen är att han får en reflektion över hur ledningen tänker och en signal om 
vilka prioriteringar de gör. Synliggörandet av humankapital visar även att företag 
hanterar och hur de hanterar humankapitalet. Vidare kan synliggörandet spegla att ett 
företag är dynamiskt och progressivt och inte kör på i gamla hjulspår etcetera. Detta 
jämfört med ett företag som har en årsredovisning som bara speglar det som måste vara 
med i form av siffror, redovisningsprinciper och noter. Här vill Anders poängtera att 
hans analys inte skulle påverkas för de kunskapsföretag han värderar om 
humankapitalet inte fanns med i årsredovisningen. Trots att han anser sig ha en liten 
nytta av redovisningen av humankapitalet utgör det ingen bedömningsgrund vid 
värdering av företag. Det viktigaste för honom är det intryck han får av personalen och 
ledningen, inte årsredovisningen.  
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Anders anser att en anledning till sin låga nytta av informationen som finns angående 
humankapital i årsredovisningen är att han har svårt att läsa sig till denna information då 
det inte ”finns några hållpunkter att titta på”. Han förklarar detta genom att berätta hur 
han arbetar med siffror i sina bedömningar. Till de siffror Anders arbetar med finns 
historik, det finns något att jämföra med för att se om det växer eller minskar i storlek. 
Med humankapital kan han inte göra denna jämförelse eftersom detta kapital ofta 
uttrycks i löpande text. Tradition hos analytiker och att information av detta slag är 
svårhanterlig är enligt Anders också orsaker till att han inte tar hänsyn till 
humankapitalet i årsredovisningen. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att sätta våra empiriska observationer i ett teoretiskt 
sammanhang och därigenom försöka belysa eventuella skillnader och likheter mellan 
teori och empiri.  
 

5.1 Intellektuellt kapital och humankapital 

Både Niklas och Anders anser att intellektuellt kapital har stor betydelse i 
kunskapsföretag. Niklas menar att intellektuellt kapital även är viktigt i mindre företag 
då han anser att det nästan uteslutande är personerna i dessa företag som är viktiga. 
Detta stämmer väl överens med Stewarts (1997) åsikter. Han påstår att 
kunskapsföretags intellektuella kapital är så stort att det kan skilja upp till tio gånger 
mellan företagets marknadsvärde och företagets bokförda värde på tillgångar.   
 
Edvinsson och Malone (1997) delar in det intellektuella kapitalet i två huvudgrupper, 
humankapital och strukturkapital. Anders och Niklas gör inte denna konkreta indelning 
av intellektuellt kapital. De tycker båda två att det är svårt att definiera detta begrepp. 
Niklas kan inte uttala en exakt definition. Anders gör dock ett försök att definiera 
intellektuellt kapital, han anser att detta kapital består av humankapital och en 
dimension till. Denna dimension menar han bestå av bland annat vilket utrymme 
företaget ger åt personalens egna kreativa förmåga, vilken utbildning personalen 
erbjuds, vilken frihet personalen har i sitt arbete. Skillnaden mot Edvinsson och 
Malones definition av intellektuellt kapital blir därmed att Anders anser att intellektuellt 
kapital bara berör människor i företag och vad som kan göras för dem i deras arbete. 
Han nämner aldrig exempelvis varumärken och patent som ingår i Edvinsson och 
Malones definition av strukturkapital. 
 
Edvinsson och Malone (1997) definierar humankapital som kombinationen av kunskap, 
skicklighet, innovationsförmåga, erfarenhet samt förmågan hos företagens anställda att 
utföra sina arbetsuppgifter. Hansson och Anderssons (1999) benämning på 
humankapital är, summan av all kompetens i verksamheten som bidrar till 
värdeskapande. Anders definierar humankapital som människor och deras kvalité. 
Niklas anser att humankapital handlar om vilket värde människor har. I respondenternas 
definitioner finns därmed stora likheter både med varandra och med de definitioner vi 
studerat i teorin. 
 

5.2 Redovisning av humankapital  

Det finns idag två omdiskuterade metoder för kunskapsföretag att redovisa sitt 
humankapital på i årsredovisningen. Bergstrand (1993) anser att humankapitalet ska 
integreras i balansräkningen. De flesta som bidragit till denna diskussion, bland annat 
Meer-Kooistra och Ziljstra (2001) samt Flamholtz (Appelbaum & Hood, 1993), anser 
dock att detta förfarande inte är möjligt. Den andra metoden för synliggörande av 
humankapital innebär att årsredovisningen kompletteras med denna information. Denna 
metod förespråkas av bland annat Arbetsgruppen KONRAD (1989), Edvinsson och 
Malone (1997) samt Sveiby (1998). Niklas har inget konkret förslag på hur han vill att 
kunskapsföretag ska utforma redovisningen av sitt humankapital. Anledningen till att 
han inte har något förslag är att han inte funderat kring detta då hans bedömning av 
humankapital inte grundas på information i årsredovisningen. Anders däremot ger 
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konkreta förslag på hur han vill att kunskapsföretag ska lägga in de bitar av 
humankapitalet han tycker är intressanta i årsredovisningen. Anders resonemang 
angående hur han vill att kunskapsföretag ska utforma sin redovisning ligger i linje med 
Edvinsson och Malone, Arbetsgruppen KONRAD samt Sveibys åsikter om att 
information om humankapital ska läggas som  komplement till årsredovisningen. 
 
Sveiby (1998) har presenterat ett förslag till hur standard för redovisning av 
humankapital kan se ut. Även Arbetsgruppen KONRAD (1989) anser att det behövs en 
ny årsredovisningsstandard för kunskapsföretag, denna standard innebär att 
humankapitalet visas som nyckeltal. Bakgrunden till Arbetsgruppen KONRADs förslag 
är att de anser att det är viktigt för analytiker att se hur företagsledningen sköter 
humankapitalet. Niklas anser däremot att det inte behövs en ändring av 
kunskapsföretags årsredovisningsstandard. Orsaken till detta är att han anser att ingen 
information i årsredovisningen kan ersätta de personliga kontakter han nyttjar för 
bedömning av humankapitalet i kunskapsföretag. Även Anders anser att personlig 
kontakt är viktigast vid bedömning av hur företagsledningen sköter humankapitalet. 
Sålunda motsätter sig våra respondenter Sveiby och Arbetsgruppen KONRADs förslag 
till att det finns ett behov av en ny standard på årsredovisningen för kunskapsföretag. 
Anders håller dock med Arbetsgruppen KONRADs bakgrund till förslaget då han i 
likhet med dem anser att det kan vara av intresse att se hur ledningen sköter 
humankapitalet i årsredovisningen. Anders intresse är dock inte tillräckligt stort att han 
anser att en ny standard behövs. Anders motsätter sig även att en tänkbar standard skulle 
vara uppbyggd enbart på nyckeltal då han anser att vissa bitar av humankapitalet 
presenteras bättre i löpande text.  
 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) har studerat hur analytiker i Holland vill att 
humankapitalet ska synliggöras. Efter studien konstaterar de att analytikerna som ingick 
i deras studie främst är intresserade av betalningsströmmar som visar företags 
investeringar i humankapital. Ur deras studie framgår vidare att dessa analytiker tycker 
att information angående dessa betalningsströmmar ska ligga som komplement till de 
vanliga finansiella rapporterna. Med denna komplettering konstaterar Meer-Kooistra 
och Zijlstra att analytiker bättre kan bedöma kunskapsföretags effektivitet. Anders 
framhåller att även han är intresserad av att se investeringar i humankapital men han 
anser inte att han bättre skulle kunna bedöma kunskapsföretagets effektivitet genom att 
se dessa investeringar i årsredovisningen. Här framkommer både en skillnad och en 
likhet mellan de analytiker som ingick i Meer-Kooistra och Zijlstras studie och Anders. 
Likheten är intresset av att se betalningströmmar, skillnaden är motivet. Anders intresse 
av betalningsströmmar ligger även i linje med Eccles och Mavrinacs (1995) 
undersökning, där de konstaterar att finansiell information är viktigare för analytiker än 
icke finansiell information. Likheten mellan Anders och Eccles och Mavrinac är således 
att han vill se betalningsströmmar, dessa är finansiell information. Det finns ytterligare 
en skillnad mellan litteraturen och Anders. Denna skillnad består i att Anders anser att 
uppföljande information och hur företaget jobbar med sin personal är lika viktigt som 
att se betalningströmmar.    
  
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) fastställer även att analytikerna i deras studie 
förväntar sig kunna jämföra olika kunskapsföretags humankapital. Anders förväntar sig 
emellertid inte kunna jämföra humankapitalet i årsredovisningen mellan olika 
kunskapsföretag eftersom han sällan använder denna information för sådana 
jämförelser. Även här finns således skillnader i åsikterna hos de analytiker Meer-
Kooistra och Zijlstra studerat och Anders åsikter. 
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5.3 Information i årsredovisningen 

Både Anders och Niklas använder årsredovisningen som underlag för beslut. Detta 
förfarande stöds av Smith (1997) som konstaterar att analytiker använder företagets 
årsredovisning till att analysera företag.  
 
Syftet med externredovisning är enligt Smith (1997) att kommunicera information om 
företagets ekonomi till olika användare, däribland analytiker. Sandin (1996) framhåller 
att för dessa användare är årsredovisningen ofta den enda eller viktigaste 
informationskällan för jämförelser mellan olika företag och olika år i samma företag. 
Här är dock Anders av annan åsikt, förutom de rapporter företag ger ut använder han sig 
av bland annat kapitalmarknadsdagar och direkt kontakt med företag som 
informationskällor. Anders motsätter sig således att årsredovisningen är den enda 
informationskällan. Han motsätter sig också att årsredovisningen är viktigast som 
informationskälla då årsredovisningen har mindre betydelse vid beslut än 
kvartalsrapporter. Anders anser att kvartalsrapporter ger mer användbar information 
eftersom den presenteras oftare. Uppfattningen om vilken rapport som ger mest 
användbar information stöds av Szymanski, Szymanski och Pulschen (1995) som anser 
att information ska tillhandahålls vid rätt tidpunkt för att vara användbar.  
 
I Meer-Kooistra och Zijlstras (2001) studie behandlas vad analytikerna förväntar sig av 
information. Här framkommer att analytikerna i deras studie förväntar sig att 
informationen om humankapital i årsredovisningen ska vara tillförlitlig och objektiv. 
Detta stämmer väl överens med Anders förväntningar på denna information. Han anser 
emellertid att de beskrivande delarna i årsredovisningen är överdrivna. Trots denna 
försköning tycker han att årsredovisningen ger tillförlitlig information. 
 

5.4 Hur beslut påverkas av information om humankapital i årsredovisningen 

Szymanski, Szymanski och Pulchen (1995) betonar att det i beslutssituationer är väldigt 
viktigt att ha tillgång till tillräcklig och nödvändig information som grund för beslut. 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) hävdar att analytiker inte får tillräcklig information 
om företagets värde då företagets externa redovisning inte tillåter att synliggöra 
kunskapsföretags humankapital i balansräkningen. Denna brist på information kan 
enligt nämnda författare resultera i att analytiker tar sämre beslut. Våra respondenter för 
inte samma resonemang angående detta som Meer-Kooistra och Zijlstra. Anders och 
Niklas anser att denna brist på information i årsredovisningen inte resulterar i att de tar 
sämre beslut då deras bedömning av humankapital inte utgår från informationen i 
årsredovisningen.  
 
Niklas anser att de beslut han tar är personliga, besluten är påverkade av bland annat 
tidigare erfarenheter och attityder. Med detta menar Niklas att andra analytiker kanske 
inte hade tagit samma beslut som honom trots att situationen varit densamma. Detta 
stöds av Marakas (1999) och Andersen (1994) som båda anser att beslut är väldigt 
individberoende. Detta resulterar enligt Edlund et al (1999) att det uppstår osäkerhet i 
beslutssituationer eftersom olika människor har olika värderingar.  
 

5.5 Nyttan med redovisning av humankapital 

Som tidigare nämnts anser Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) samt Arbetsgruppen 
KONRAD (1989) att analytiker får nytta av att kunskapsföretag redovisar sitt 



Analys  

  
 Anna Johansson och Jenny Nyström  26 

humankapital. Niklas motsätter sig detta då han anser att han inte får någon nytta av att 
kunskapsföretag redovisar sitt humankapital. Denna åsikt baserar han på att han vill 
göra sin bedömning av humankapitalet genom personlig kontakt med nyckelpersoner i 
företaget och inte genom informationen i årsredovisningen. Anders anser däremot att 
det finns nytta med redovisning av humankapital. Han anser det vara av betydelse men 
inte avgörande att se att företag hanterar och hur de hanterar humankapitalet.  Nyttan i 
denna information återfinns i att det kan vara en reflexion om hur ledningen tänker och 
vilka prioriteringar de gör. Redovisningen av humankapital kan enligt Anders även 
spegla att ett företag är dynamiskt och inte kör på i gamla hjulspår. Sålunda har Niklas 
och Anders olika uppfattningar angående nyttan av redovisning av humankapital. Trots 
att Anders anser att det finns en nytta ligger hans argument inte i linje med Meer-
Kooistra och Zijlstra och Arbetsgruppen KONRADs då hans nytta är nästan obefinlig i 
förhållande till vad litteraturen förespråkar. 
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6 AVSLUTNING 

I detta kapitel kommer vi att svara på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser om det 
material som tidigare presenterats i detta arbete. Sedan kommer vi att ta upp våra egna 
tankar och reflexioner kring detta ämnesområde. 
 

6.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa förståelse för hur finansanalytiker vill 
att kunskapsföretag ska redovisa sitt humankapital i årsredovisningen samt vilken nytta 
finansanalytiker har av den befintliga informationen av humankapitalet i 
årsredovisningen i sitt arbete. 
 
Vår undersökning tyder på att det finns vissa likheter mellan hur analytikerna vi 
intervjuade och hur litteraturen föreslår att humankapitalet ska läggas in i 
årsredovisningen. En likhet består i att analytikerna tillsammans med litteraturen 
förespråkar att kunskapsföretag ska kompletterar årsredovisningen med 
betalningsströmmar som visar investeringar i humankapital. Anledningen till att 
analytikerna vill se informationen i denna form kan bero på att betalningsströmmar är 
finansiell information som analytikerna är vana att hantera. En annan likhet är att både 
analytikerna och litteraturen är intresserade av att se hur ledningen hanterar företagets 
humankapital. Här finns även en skillnad då det mesta talar för att analytikerna vill se 
denna information utformad som beskrivande text samt som uppföljande information 
medan litteraturen förespråkar nyckeltal. Denna skillnad verkar bero på att analytikerna 
anser att det är svårt att finna nyckeltal som speglar ledningens agerande på ett 
tillförlitligt sätt samt att nyckeltalen som idag används ofta bara speglar personalen i 
sig. Slutsatsen vi kan dra av ovanstående resonemang är att det verkar finnas ett intresse 
hos analytikerna att som komplement till årsredovisningen se hur ledningen hanterar 
företagets humankapital genom betalningsströmmar, beskrivande text och uppföljande 
information. 
 
Litteraturen och analytikerna i vår undersökning har som framgår ovan liknande åsikter 
angående redovisning av humankapital. Trots detta tar analytikerna i motsats till vad 
litteraturen förespråkar ingen hänsyn till denna information då de gör sina bedömningar 
av humankapitalet. Analytikerna tycker att denna information endast är intressant att se, 
den verkar därmed inte utgöra en bedömningsgrund för värdering av kunskapsföretag. 
Anledningen till att analytikerna inte tar hänsyn till informationen i årsredovisningen 
förefaller vara att de inte riktigt vet hur de ska hantera denna information. Samt att 
traditionen hos analytikerna verkar vara att inte ta hänsyn till humankapitalet i 
årsredovisningen. Det mesta talar för att analytikerna har som vana att bedöma 
humankapitalet genom personlig kontakt med nyckelpersoner i kunskapsföretag. Vår 
undersökning visar således tecken på att en slutsats som kan dras är att det idag inte 
finns något i årsredovisningen som kan ersätta den personliga kontakt som analytikerna 
i vår undersökning grundar sina bedömningar av humankapitalet på.  
 
Vi har i litteraturen funnit en studie från Holland som behandlar vad analytiker 
förväntar sig av informationen om humankapital i årsredovisningen. Där framgår att 
analytikerna i den studien har högre krav på informationen än de analytiker vi 
intervjuat. Analytikerna i studien från Holland förväntar sig att kunna jämföra 
information om humankapital mellan olika kunskapsföretag. Anledningen till att de 
analytiker vi intervjuat inte har denna förväntning kan vi tänka oss bero på att 
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undersökningarna är gjorda i olika länder.  De skillnader som kan finnas mellan olika 
länder som genererar denna skillnad i förväntning kan vara redovisningens utformning, 
sedvana hos analytikerna, analytikernas sätt att hantera ny information samt relationen 
mellan analytikerna och företagsledningen. En rimlig slutsats av detta är att analytiker 
från olika länder har olika syn på redovisning av humankapital. 
 
För att kunna jämföra olika kunskapsföretags humankapital i årsredovisningen krävs en 
standard. Litteraturen ger förslag på hur en sådan standard skulle kunna utformas. Det 
finns dock inget som tyder på att analytikerna som medverkat i vår undersökning 
efterfrågar en standard. Anledningen till att analytikerna inte efterfrågar en ny standard 
tycks vara att analytikerna inte tar hänsyn till humankapitalet i årsredovisningen samt 
att de inte har några förväntningar att kunna göra jämförelser av olika kunskapsföretags 
humankapital.  
 
Det framgår att analytikerna i vår undersökning anser sig ha väldigt liten eller ingen 
nytta alls av information om humankapital i årsredovisningen i sitt arbete. Denna låga 
nytta kan bero på att analytikerna tycker det är svårt att läsa sig till information om 
humankapital då de inte har några hållpunkter att titta på. Analytikernas svårighet att ta 
till sig information om humankapitalet från årsredovisningen förefaller bero på att detta 
är en ny form av information. När nya former av information presenteras kan det vara 
svårt för användare, i vårt fall analytiker, att förstå hur de ska dra nytta av 
informationen. En annan bidragande orsak till att analytikerna anser sig ha låg nytta av 
humankapitalet i årsredovisningen verkar var att de inte anser sig få tillfredsställande 
information om ledningen, vilket analytikerna anser vara en viktig del av 
humankapitalet. En trolig tolkning av detta är att analytikerna anser att informationen i 
årsredovisningen inte är tillräcklig för bedömning av humankapitalet. Utifrån 
ovanstående resonemang förefaller det rimligt att dra slutsatsen att analytikerna föredrar 
personlig kontakt som grund för deras bedömningar av humankapitalet.  
 
 
6.1.1 Sammanfattande slutsatser 

Det finns tecken på att det är möjligt att öka nyttan av information om humankapital i 
årsredovisningen för analytikerna i vår undersökning. Ett tillvägagångssätt för detta 
tycks vara att införa en standard på redovisningen av humankapital. Detta argument 
bygger på att analytikerna har nytta av att använda de finansiella delarna av 
årsredovisningen som sedan länge är standardiserade. Således verkar det troligt att en 
standard angående redovisning av humankapital kan öka analytikernas nytta. Det 
förefaller rimligt att en standard på denna typ av redovisning även skulle minska 
kunskapsföretags möjlighet att försköna informationen om humankapital. Ett annat 
tillvägagångssätt för att öka analytikernas nytta verkar vara att uppmuntra 
kunskapsföretag att presenterar mer information om ledningen och hur de hanterar 
personalen i företaget då analytikerna tycks lägga stor vikt vid ledningen i deras 
bedömning. Det finns även tecken på att analytikernas nytta kommer att öka med tiden, 
då de fått tid att lära sig hantera denna typ av information. Således kommer analytikerna 
även att lära sig hur de ska dra nytta av informationen om humankapital i 
årsredovisningen. 
 

6.2 Avslutande reflektioner 

När vi för tio veckor sedan började fundera kring detta problemområde antog vi att 
analytiker ville att kunskapsföretag ska redovisa sitt humankapital i årsredovisningen 
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eftersom vi trodde att de tog hänsyn till denna information i sitt arbete. Med andra ord 
trodde vi att analytiker var en målgrupp för kunskapsföretags humankapitals-
redovisning. Under tiden vi arbetat med uppsatsen har vi dock förstått att de analytiker 
som medverkat i vår undersökning i dagsläget inte är en målgrupp för kunskapsföretags 
redovisning av humankapital. Vi har funderat över om kunskapsföretag är medvetna om 
att analytiker sällan använder sig av denna information i sitt arbete. Ett förslag vi har på 
fortsatta studier är därför att undersöka om analytiker verkligen är en målgrupp för 
kunskapsföretags redovisning av humankapitalet. 
 
Om vi utgår från att analytiker är en målgrupp för kunskapsföretags humankapitals-
redovisning anser vi att det bör finnas stora möjligheter för analytikerna att påverka 
utformningen av denna typ av redovisning. På samma sätt som företag är ovana att 
hantera humankapital i redovisningen är analytikerna ovana att hantera denna 
information. Analytikerna borde kunna nyttja osäkerheten som kunskapsföretag känner 
inför att komplettera denna information i årsredovisningen genom att försöka påverka 
deras utformning av redovisningen. Om analytikerna på så sätt kan påverka företag att 
synliggöra den information som de önskar kan de få ökad nytta av denna information. 
Vi anser att detta är möjligt eftersom vi under vår undersökning förstått att analytiker 
har en väldigt nära kontakt med de företag de analyserar.    
 
En annan fundering vi haft under arbetets gång handlar om externredovisningens syfte. 
Externredovisningens syfte är att redovisningsinformationen ska möjliggöra ett 
rationellt beslutsfattande. Vi har funderat över om syftet verkligen uppfylls för 
analytiker om kunskapsföretag väljer att inte redovisa sitt humankapital. Efter att vi 
gjort vår undersökning har vi konstaterat att vi tycker att externredovisningens syfte 
uppfylls för analytiker i dagsläget trots att humankapitalet inte redovisas. Denna åsikt 
bygger vi på att analytikerna i vår undersökning inte vill göra sin bedömning av 
humankapitalet utifrån årsredovisningen utan de vill grunda sin bedömning på andra 
källor. Därmed spelar de ingen roll om informationen finns med eller inte då 
analytikerna ändå i slutändan grundar sin bedömning av humankapitalet på andra källor. 
 
Av vår undersökning framgår att de intervjuade analytikerna grundar sin bedömning av 
humankapitalet nästan uteslutande genom personliga kontakter med nyckelpersoner i 
företaget. En tanke vi har angående denna bedömningsgrund är att analytikerna verkar 
anse sig vara duktiga personkännare. Vi anser att denna bedömningsgrund kan få 
konsekvenser då alla analytiker uppfattar individer olika samt att alla analytiker inte är 
duktiga personkännare. Vi har också identifierat privata relationer och personkemi som 
ytterligare faktorer som kan ha betydelse då analytiker använder personlig kontakt som 
bedömningsgrund och inte årsredovisningen. En grupp som skulle påverkas negativt om 
analytikerna påverkas av sådana faktorer är privata investerare då de förlitar sig väldigt 
mycket på analytiker som förmedlare av information om företag. 
 
Avslutningsvis har vi begrundat om humankapital verkligen är av större betydelse i 
kunskapsföretag än i ”vanliga” företag. Analytikerna som medverkat i vår undersökning 
anser att ”en bra ledning kan lyckas med en halvtaskig idé medan en dålig ledning kan 
köra en bra idé i botten”. Det var detta uttalande tillsammans med analytikernas sätt att 
framhäva ledningen och ledningens sätt att hantera personalen som viktiga delar av 
humankapitalet som fick oss att fundera över humankapitalets betydelse. Ifall ledningen 
är så viktig som analytikerna påstår resonerar vi att humankapital borde ha lika stor 
betydelse i alla företag, oavsett bransch, då alla företag är i behov av en bra ledning som 
kan styra företaget mot framtida framgångar. 
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Intervjuguide Bilaga 1 1(2) 

 
1. Hur ser din bakgrund ut?  
 
2. Vad anser du om informationen som finns att läsa i företagets i årsredovisningen som 
underlag för att kunna:  
a) Värdera och kunna ta beslut  
 
DÅLIG: Vad saknar du för information för att kunna ta beslut? 
  

   Vad saknar du för information för att kunna göra en rättvis värdering? 
 

Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka 
informationsvärdet.? 

 
3. Vad anser du att intellektuellt kapital står för? 
 
4. Delar du in intellektuellt kapital in olika beståndsdelar? 
 Vilka är de? 
 Varför gör du denna indelning? 
 Vad ser du för nytta/funktion med att göra denna indelning? 
 Kan vissa delar sättas värde på? 
 
5. Anser du att det är skillnad mellan intellektuellt kapital och humankapital? 
  
6. Vad anser du att humankapital består av?  
 
7. Tar du hänsyn till den information som vissa kunskapsföretag har i årsredovisningen 
om humankapital? 
 
NEJ:  Varför inte? 

 
Vad beror det på? 
  
Hur ska kunskapsföretagen synliggöra sitt humankapital i sin årsredovisning för 
att du ska få någon nytta?  Ser du några andra alternativ? 
 Vad avgjorde att du valde som du gjorde? 
 Vilka uppgifter/poster vill du ska redovisas? 
 Hur vill du att dessa ska vara uppställda/presenterade?  
 
Vilken information som härrör till humankapitalet anser du vara viktigast att 
genom årsredovisningen få kännedom om? 
 

   
JA: Vad ger denna information som underlag för beslut?  
  

Tycker du att denna information ger dig nytta i någon situation? 
 
 

 
 



 

  
    

  Bilaga 1 2(2) 
 
Är det viktigt för dig att kunna jämföra kunskapsföretags humankapital med 
varandra?  
 
Använder du denna information för att göra jämförelser mellan olika företag?  
 Varför / varför inte? 

  
Hur vill du att kunskapsföretag ska synliggöra sitt humankapital för att du ska 
kunna få störst nytta?  
 Ser du några andra alternativ? 
 Vad avgjorde att du valde som du gjorde? 
 Vilka uppgifter/poster vill du ska redovisas? 
 Hur vill du att dessa ska vara uppställda/presenterade? 
 
Vilken information som härrör till humankapitalet anser du bör tas med i 
årsredovisningen för att öka informationsvärdet?  
 
Finns det någon information i årsredovisningen som du anser så oviktig att den 
kan tas bort? 
 
Har du behov av en utökad informationsmängd om humankapitalet under 
kommande år? 
 
Har du möjligtvis sett exempel på en ideal/bra redovisning av humankapitalet?   



 

  
    

Kompletterande frågor –Anders Bilaga 2  
 
1. Vid den tidigare intervjun sa du att det viktigaste vid din bedömning av 
humankapitalet var det intryck du fick av ledningen och att ledningen även speglar 
personalen. Vad i årsredovisningen ska till för att du ska få detta intryck via 
årsredovisningen? 
 
2. du angav också vid den tidigare intervjun att det skrivs väldigt fint i årsredovisningen 
medan det ute i företagen kan se väldigt annorlunda ut.  
  - Menar du med detta att årsredovisningar har låg trovärdighet? 

- Kan den låga trovärdigheten vara en orsak till att du inte använder denna                                        
   information vid din bedömning av humankapitalet? 

 
3. Vid sammanställningen av våra intervjuer har det framkommit att det finns ett lågt 
intresse för humankapitalet i årsredovisningen. Har du någon idé om varför det är ett 
lågt intresse för humankapitalet i årsredovisningen? 
 
 
  
 
  



 

  
    

Kompletterande frågor - Niklas      Bilaga 3 
 
1.  Vid förra intervjun sa du att du inte tar någon hänsyn till informationen om 
humankapitalet som finns att läsa i årsredovisningen. Du anser att denna information 
fyller sin funktion men att du fokuserar på andra saker när du analyserar företag. Vilka 
är dessa andra saker 

- Hur skulle du vilja att informationen om humankapitalet skulle vara 
utformad för att den skulle vara intressant 

 
2. Vid förra intervjun sa du att det viktigaste vid din bedömning av humankapitalet var 
det intryck du fick av ledningen och andra viktiga personer i kunskapsföretag. Vad i 
årsredovisningen ska till för att du ska få detta intryck via årsredovisningen? 
 
3. Vid sammanställningen av våra intervjuer har det framkommit att det finns ett lågt 
intresse för humankapitalet i årsredovisningen. Har du någon idé om varför det är ett 
lågt intresse för humankapitalet i årsredovisningen? 



 

  
    

Arbetsgruppen KONRADs nyckeltal     Bilaga 4 
 
 

• Utbildningsnivå 

• Genomsnittligt antal år i yrket 

• Andel intäktspersoner i företaget  

• Investering i kunskapskapital 

• Medarbetares inställning 

• Antal år i yrket 

• Rekryteringspotential 

• Andelen utmanande uppdrag 

• Relativa löneläget 

• Den interna organisationen 

• Speciella avtal med nyckelpersoner 

• Personalen som delägare 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




